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UDKAST

Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt 
i hospital eller boform i henhold til strafferetlig afgørelse eller i med-

før af farlighedsdekret

I medfør af § 41 a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., jf. lov-
bekendtgørelse nr. 185 af 1. februar 2022, § 765, stk. 6, og § 811, stk. 2, i 
lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, 
samt § 73 a, stk. 1, og § 74 a, stk. 4, i straffeloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1851 af 20. september 2021, og efter forhandling med social- og ældre-
ministeren og sundhedsministeren fastsættes:

Anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69 eller 73

§ 1. Overlægen eller dennes stedfortræder kan meddele personer, der er an-
bragt i psykiatrisk afdeling, dog ikke Sikringsafdelingen under Retspsykia-
trisk afdeling, Region Sjælland, jf. straffelovens §§ 68, 69 eller 73, tilladelse 
til:

1) Anbringelse på åben eller lukket afdeling.
2) Adgang til at færdes inden for afdelingens område.
3) Udgang uden for hospitalets område af højst tre timers varighed in-

den for samme døgn under ledsagelse af en eller flere medarbejdere.
4) Udgang uden for hospitalets område af mere end tre timers varighed 

uden overnatning under ledsagelse af en eller flere medarbejdere. 
5) Udgang til uopsættelig indlæggelse på somatisk afdeling. 

§ 2.  Den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp efter § 9 i lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan meddele per-
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soner, der i medfør af en dom er anbragt i en ikke-sikret boform for personer 
med vidtgående psykiske handicap, jf. straffelovens §§ 68, 69 eller 73, til-
ladelse til:

1) Adgang til at færdes inden for boformens område.
2) Udgang uden for boformens område af højst tre timers varighed in-

den for samme døgn under ledsagelse af en eller flere medarbejdere.
3) Udgang uden for boformens område af mere end tre timers varighed 

uden overnatning under ledsagelse af en eller flere medarbejdere. 
4) Udgang til uopsættelig indlæggelse på psykiatrisk eller somatisk af-

deling. 

§ 3. Den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp efter § 9 i lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan meddele per-
soner, der i medfør af en dom er anbragt i en sikret boform eller sikret afde-
ling for personer med vidtgående psykiske handicap, jf. straffelovens §§ 68, 
69 eller 73, tilladelse til:

1) Adgang til at færdes inden for boformens område.
2) Udgang uden for boformens område af højst tre timers varighed in-

den for samme døgn under ledsagelse af en eller flere medarbejdere.  
3) Udgang uden for boformens område af mere end tre timers varighed 

uden overnatning under ledsagelse af en eller flere af medarbejdere.   
4) Udgang til uopsættelig indlæggelse på psykiatrisk eller somatisk af-

deling under ledsagelse af en eller flere medarbejdere.

§ 4. Statsadvokaten kan meddele personer, der er anbragt i psykiatrisk afde-
ling, dog ikke Sikringsafdelingen under Afdelingen for Retspsykiatri, Re-
gion Sjælland, eller i en boform for personer med vidtgående psykiske han-
dicap eller i en sikret afdeling eller boform, jf. straffelovens §§ 68, 69 eller 
73, tilladelse til udgang m.v. i andre tilfælde end de, der er nævnt i §§ 1-3.

Anbringelse efter straffelovens § 74 a

§ 5. Lederen eller dennes stedfortræder kan meddele personer, der er anbragt 
på en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge, jf. straffelovens 
§ 74 a, tilladelse til:

1) Udgang uden for afdelingens område af højst tre timers varighed in-
den for samme døgn.

2) Udgang uden for afdelingens område af mere end tre timers varighed 
uden overnatning under ledsagelse af en eller flere medarbejdere. 

3) Udgang til uopsættelig indlæggelse på psykiatrisk eller somatisk af-
deling. 
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§ 6. Politidirektøren kan efter indstilling fra lederen eller dennes stedfortræ-
der meddele personer, der er anbragt i en sikret afdeling på en døgninstitu-
tion for børn og unge, jf. straffelovens § 74 a, tilladelse til:

1) Udgang uden for afdelingens område af mere end tre timers varighed 
uden overnatning.

2) Udgang uden for afdelingens område af mere end tre timers varighed 
uden overnatning under ledsagelse af en eller flere medarbejdere. 

3) Udgang til besøg hos pårørende eller lignende med en eller flere 
overnatninger.

4) Udgang til arbejde om dagen uden for afdelingens område.

§ 7. Politidirektøren kan efter indstilling fra lederen eller dennes stedfortræ-
der meddele personer, der er anbragt på en sikret afdeling på en døgninsti-
tution for børn og unge, jf. straffelovens § 74 a, tilladelse til udgang m.v. i 
andre tilfælde end de, der er nævnt i §§ 5 og 6.

§ 8. Der kan tidligst meddeles udgang efter § 5, nr. 1 og 2, og § 6, nr. 1-4, 
efter 30 dages ophold i den sikrede afdeling, herunder i tilfælde, hvor den 
dømte tilbageføres til den sikrede afdeling. 
Stk. 2. Politidirektøren kan efter indstilling fra lederen eller dennes sted-
fortræder fravige fristen, når særlige omstændigheder taler herfor. 

Anbringelse i Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region 
Sjælland

§ 9. Overlægen kan meddele personer, der er anbragt i Sikringsafdelingen 
under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland i medfør af § 40 i lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. eller straffelovens §§ 68, 69 eller 73, 
tilladelse til:

1) Ophold inden for afdelingen.
2) Udgang til hospitalets terræn eller til nærmeste omegn, skov og 

strand, eller til by og opland, under ledsagelse af mindst to medar-
bejdere fra Sikringsafdelingen, når Justitsministeriet tidligere har 
meddelt tilladelse dertil.

3) Udgang til ambulant undersøgelse på somatisk afdeling, klinik m.v. 
under ledsagelse af politiet eller mindst to medarbejdere fra Sik-
ringsafdelingen.

4) Udgang til uopsættelig indlæggelse på somatisk afdeling under 
ledsagelse af politiet eller mindst to medarbejdere fra Sikringsafde-
lingen.  
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Stk. 2. I overlægens fravær kan der træffes afgørelse efter stk. 1, nr. 3 og 4, 
af en anden overlæge ved Sikringsafdelingen. 
Stk. 3. Justitsministeriet kan bestemme, at tilladelser efter stk. 1, nr. 2 og 3, 
til bestemte personer indtil videre gives af Justitsministeriet, når særlige om-
stændigheder taler herfor. 

§ 10. Justitsministeriet kan træffe afgørelse om udgange m.v., der ikke er 
omfattet af § 9. 

Anbringelse m.v. efter retsplejeloven

§ 11. Personer, der er anbragt i varetægtssurrogat på åben afdeling på et 
hospital eller i en boform, herunder indlagt til mentalobservation, må ikke 
forlade hospitalets eller boformens område uden rettens godkendelse.
Stk. 2. Personer, der er anbragt i varetægtssurrogat på lukket eller sikret af-
deling på et hospital eller i en boform, herunder indlagt til mentalobserva-
tion, må ikke forlade afdelingen uden rettens godkendelse. 
Stk. 3. Hospitalets eller boformens ledelse kan dog med politiets samtykke 
give tilladelse til udgang fra afdelingen eller boformen eller hospitalets om-
råde for et kortere tidsrum under ledsagelse af politiet, når særlige omstæn-
digheder taler herfor. 

§ 12. Varetægtsarrestanter, der er indlagt til mentalobservation på en åben 
afdeling, må ikke forlade hospitalets eller boformens område uden rettens 
godkendelse. 
Stk. 2. Varetægtsarrestanter, der er indlagt til mentalobservation på lukket 
eller sikret afdeling, må ikke forlade afdelingen uden rettens godkendelse.
Stk. 3. Hospitalets eller boformens ledelse kan dog med politiets samtykke 
give tilladelse til udgang fra afdelingen eller hospitalets eller boformens om-
råde for et kortere tidsrum under ledsagelse af politiet.

§ 13. Hospitalets ledelse kan give personer, der i medfør af retsplejelovens 
§ 765, stk. 2, nr. 3 eller 4, eller § 809, stk. 2, er indlagt til mentalobservation 
tilladelse til udgang fra hospitalets område, hvis hensynet til gennemførel-
sen af undersøgelsen ikke gør deres tilstedeværelse nødvendig eller særlige 
hensyn taler herfor, medmindre retten har truffet anden bestemmelse.  

§ 14. Personer, der er anbragt i varetægtssurrogat eller varetægtsarrestanter, 
som er indlagt til mentalobservation, anbringes i lukket eller sikret afdeling, 
medmindre andet fremgår af rettens kendelse, eller politiet giver samtykke 
til anden anbringelse.
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Grundlag for bestemmelse om udgang m.v.

§ 15. Den ansvarlige myndighed skal ved afgørelse om tilladelse til eller 
tilbagekaldelse af tilladelse til udgang m.v. lægge vægt på:

1) Behandlingsmæssige hensyn.
2) Risikoen for, at den pågældende vil begå strafbare forhold eller i øv-

rigt misbruge udgangstilladelsen, herunder ved at være til fare for 
sig selv eller andre.

3) Hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod udgangen, 
herunder de forhold, der har begrundet dom til anbringelse.

Stk. 2. Den ansvarlige myndighed kan fastsætte vilkår, som findes formål-
stjenlige for at undgå misbrug af tilladelse til udgang m.v., som betingelse 
for tilladelsen, herunder:

1) At den pågældende under udgangen er under ledsagelse og opsyn af 
medarbejdere.

2) At den pågældende ikke begår ny kriminalitet eller i øvrigt misbru-
ger tilladelsen til udgang.

3) At den pågældende ikke indtager alkohol eller andre rusmidler under 
udgangen.

4) At den pågældende ved mistanke om indtagelse af rusmidler med-
virker til en alkoholtest eller afgiver en urinprøve ved tilbagekom-
sten.

5) At den pågældende ikke tager ophold andre steder end udgangs-
adressen.

6) At den pågældende ikke må besøge bestemte steder eller opsøge be-
stemte personer.

7) At den pågældende under en uledsaget udgang er under opsyn af 
nærtstående. 

8) At politiet ikke udtaler sig imod tilladelsen til udgang.
9) At udgangen alene afvikles, hvis den umiddelbart forinden iværk-

sættelse skønnes forsvarlig af overlægen eller dennes stedfortræder 
på psykiatrisk afdeling eller lederen eller dennes stedfortræder på en 
boform.

§ 16. Tilladelse til udgang m.v. kan gives som en enkelt eller generel tilla-
delse, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Tilladelse til udgang efter § 1, nr. 3 og nr. 4, § 2, nr. 2 og 3, § 3, nr. 2 
og 3 og § 5, nr. 2 kan kun gives som en enkelt tilladelse.   

Orientering af andre myndigheder
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§ 17. Hospitalets eller boformens ledelse orienterer den myndighed, der har 
truffet afgørelse om tilladelse til udgang m.v. i følgende tilfælde:

1) Når der træffes afgørelse om tilbagekaldelse af udgang. 
2) Når en udgang ikke forløber planmæssigt.

Stk. 2. Hospitalet eller boformens ledelse eller kommunalbestyrelsen orien-
terer statsadvokaten i følgende tilfælde:

1) Når der træffes afgørelse om udgang til uopsættelig indlæggelse ef-
ter § 1, nr. 5, § 2, nr. 4, § 3, nr. 4, og § 9, stk. 1, nr. 4.

2) Når der sker ophør eller ændring af foranstaltningen for en person, 
der er dømt til anbringelse efter straffelovens §§ 68, 69, 73 og 74 a 
for personfarlig kriminalitet eller en seksualforbrydelse, herunder i 
tilfælde hvor udgang ikke længere kræver særskilt tilladelse samt 
ved første uledsagede udgang og ved eventuel undvigelse. 

Stk. 3. Boformens ledelse orienterer politidirektøren, når der træffes afgø-
relse om uopsættelig indlæggelse efter § 5, nr. 3. 
Stk. 4. Hospitalets ledelse orienterer Justitsministeriet, når der træffes afgø-
relse om uopsættelig indlæggelse efter § 9, stk. 1, nr. 4.
 

Delegation af afgørelseskompetence

§ 18. Den kommunalbestyrelse, der har pligt til at yde hjælp efter § 9 i lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område, kan bemyndige 
lederen og dennes stedfortræder på en boform for personer med betydelig 
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 108 i lov om social 
service, der drives af kommuner, regioner eller som selvejende institutioner, 
til at træffe afgørelse om udgang til uopsættelig indlæggelse efter § 2, nr. 4, 
og § 3, nr. 4, og til at træffe afgørelse om ændring eller tilbagekaldelse af 
afgørelse om udgang m.v. efter §§ 2 og 3.

§ 19. Statsadvokaten kan bemyndige lederen og dennes stedfortræder på en 
boform for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, jf. § 108 i lov om social service, der drives af kommuner, 
regioner eller som selvejende institutioner, til at træffe afgørelse om ændring 
eller tilbagekaldelse af afgørelse om udgang m.v. efter § 4. 
Stk. 2. Statsadvokaten kan bemyndige lederen eller dennes stedfortræder på 
sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 
7, i lov om social service, der drives af kommuner, regioner eller som sel-
vejende institutioner til at træffe afgørelse om ændring eller tilbagekaldelse 
af afgørelse om udgang m.v. efter § 4.
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Stk. 3. Statsadvokaten kan bemyndige overlægen eller dennes stedfortræder 
på psykiatrisk afdeling til at træffe afgørelse om ændring eller tilbagekal-
delse af afgørelse om udgang m.v. efter § 4.

§ 20. Politidirektøren kan bemyndige lederen eller dennes stedfortræder på 
sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 
7, i lov om social service, der drives af kommuner, regioner eller som sel-
vejende institutioner til at træffe afgørelse om ændring eller tilbagekaldelse 
af afgørelse om udgang m.v. efter §§ 6 og 7.

§ 21. Justitsministeriet kan bemyndige overlægen eller dennes stedfortræder 
på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland til at 
træffe afgørelse om ændring eller tilbagekaldelse af afgørelse om udgang 
m.v. efter § 10.

Klageadgang

§ 22. Afgørelser efter § 1, § 2, § 3, § 5, § 9 § 11, stk. 3, § 12, stk. 3, og § 13 
kan ikke påklages.
Stk. 2. Afgørelser efter § 4 kan påklages til Rigsadvokaten. Rigsadvokatens 
afgørelser kan ikke påklages til Justitsministeriet. 
Stk. 3. Afgørelser efter § 6, § 7 og § 8, stk. 2, kan påklages til statsadvokaten. 
Statsadvokatens afgørelser kan ikke påklages til Rigsadvokaten. 

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den [dato].
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts 2004 om udgangstilladelse m.v. 
til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferet-
lige afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret, ophæves. 

Justitsministeriet, den [dato]

                                                Mattias Tesfaye
                                                                               

   / Patrick Kofod Holm Schack
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